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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Šurany prerokovalo   Návrh na 

úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019, stanoviská 

komisií Mestského zastupiteľstva  Šurany  

 

a  

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

 

 

1. Rozpočtové opatrenie mesta Šurany č. 67/2019. 

 

2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 

2019. 

 

 

 

 

 

               

 

 

Na základe: 
zákona č. 523/2004 Z.z. 

zákona č. 583/2004 Z.z. 

zákona č. 369/1990 Zb. 

 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami 

 

 

 

 

poslancov  Mestského zastupiteľstva Šurany 

v zmysle predlohy.                                                     

 

 

Prizvať: 

 

               

 

 

 

 

               Ing. Marek Oremus, v.r. 

                 primátor mesta Šurany 

                                                                                     

 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 24. októbra 2019. 



 
 

 

   ROZPOČTOVÉ OPATRENIE V KOMPETENCII MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA ŠURANY Č. 67/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Šurany v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  na základe § 14 ods. 2  zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v 

priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami  

schvaľuje  rozpočtové  opatrenie: 

Druh výdavku Rozpočet 

v EUR 

Zmena 

v EUR 

Rozpočet 

po zmene 

v EUR 

Program: 16 Rozvoj obcí    

FK: 06.2.0 

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých 

druhov 

EK: 714 001 Osobných automobilov 0,00 + 19 340,00 19 340,00 

Program: 16 Rozvoj obcí    

FK: 06.2.0 

717 Realizácia stavieb a ich technického 

zhodnotenia 

EK: 717 002 Vedľajšia budova-fasáda 1 900,00 -1 900,00 0,00 

FK: 06.2.0 

717 Realizácia stavieb a ich technického 

zhodnotenia 

EK: 717 002 Domov Jesienka-zhodnotenie budovy 6 440,00 -6 440,00 0,00 

Druh príjmu    

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery     

322 Transfery v rámci verejnej správy 

EK: 322 001 Zo štátneho rozpočtu 0,00 + 11 000,00 11 000,00 

 

Dôvodová správa k zmene rozpočtu: 

Dôvodom presunu rozpočtových položiek je zakúpenie osobného motorového vozidla so 

zabudovanou izotermickou úpravou na rozvoz stravy pre Domov Jesienka Šurany, ktorého 

obstarávacia cena s DPH predstavuje sumu vo výške 19 340,00 EUR.  

Dňa 04.07.2019 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie medzi poskytovateľom: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a prijímateľom: Mesto Šurany, Námestie 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo ŠURANY 
Námestie hrdinov 1 , 942 01 Šurany 



 
 

hrdinov 1, Šurany, predmetom ktorej je poskytnutie dotácie zo strany poskytovateľa za účelom 

spolufinancovania uvedeného vozidla, ktorého realizáciu zabezpečí prijímateľ. Dotácia  bola 

prijímateľovi poskytnutá jednorazovo v sume 11 000,00 EUR formou kapitálového transferu 

na účet prijímateľa – mesta Šurany. Spolufinancovanie zabezpečí prijímateľ – mesto Šurany 

z vlastných zdrojov vo výške 8 340,00 EUR.  

Na základe uvedeného sa presúva kapitálový výdavok, ktorý bol rozpočtovaný 

v položke  717  – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia, konkrétne v podpoložke 

717 002 – Domov Jesienka - zhodnotenie budovy vo výške 6 440,00 EUR, nakoľko realizácia 

uvedenej práce sa v roku 2019 nepredpokladá. Ďalej sa presúva časť kapitálového výdavku, 

ktorý bol rozpočtovaný v položke 717 – Realizácia  stavieb a ich technického zhodnotenia, 

konkrétne v podpoložke  717 002 – Vedľajšia  budova - fasáda vo výške 1 900,00 EUR, nakoľko 

realizácia uvedenej práce sa v roku 2019 nepredpokladá.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                                

Vypracovala:                                                           

Ing. Renáta Mesárošová                                       

vedúca finančného oddelenia                                      

Mestského úradu Šurany  

           

                                                                                             

 

V Šuranoch  dňa  30.09.2019                                                  
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Dôvodová  správa k Návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019. 
 
Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 je vypracovaný a predložený na 

schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany z dôvodu dodržania ustanovenia § 14 zákona 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zmeny rozpočtu vrátane 

zmeny programov obce schvaľuje orgán obce príslušný podľa osobitných predpisov. Príslušný 

orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými 

opatreniami, ktorými sú  

  

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky,  

 b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,  

 c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov,  

 d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.  

   

Sumarizácia: 

  

Schválený 

rozpočet                            

na rok 2019 

3. úprava  

 

Návrh na 

úpravu 

rozpočtu 

4. úprava 

rozpočtu                            

na rok 

2019/očakáva

ná skutočnosť  

Bežné príjmy 6 610 417,00 44 238,00 

811 

770111152,0

0 

6 654 655,00  

Kapitálové príjmy 150,00 11 770,00 11 920,00  

Príjmové finančné operácie 21 733,00 15 541,00 37 274,00  

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 217 496,00 0,00 217 496,00  

Rozpočtové príjmy spolu 6 849 796,00 71 549,00 

5495 902,00 

6 921 345,00  

Bežné výdavky 6 358 105,00 88 734,00 6 446 839,00  

Kapitálové výdavky 135 971,00 -14 230,00 121 741,00  

Výdavkové finančné operácie 134 324,00 0,00 134 324,00  

Vlastné príjmy RO uvedené vo výdavkoch 217 496,00 0,00 217 496,00  

Rozpočtové výdavky spolu 6 845 896,00 74 504,00 6 920 400,00 

Príjmy - výdavky (rozdiel) 3 900,00 -2 955,00 945,00 

 

 Štvrtou úpravou rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 sa oproti schválenému rozpočtu 

mesta Šurany na rok 2019 – 3. úprava , ktorý bol zostavený ako prebytkový, navyšujú  bežné 

príjmy o 44 238,00 EUR, kapitálové príjmy sa zvyšujú o 11 770,00 EUR  a príjmové finančné 

operácie sa zvyšujú o 15 541,00 EUR. 

Bežné výdavky sú navýšené v celkovej výške o sumu 88 734,00 EUR, kapitálové 

výdavky sú znížené o 14 230,00 EUR. Štvrtá úprava rozpočtu mesta Šurany na rok 

2019/očakávaná skutočnosť je zostavená s prebytkom vo výške 945,00 EUR. Jedná sa o dotáciu 

na hmotnú núdzu a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle výnosu 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá bude v priebehu roku 2019 postupne 

poukazovaná príslušným školským zariadeniam.  
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Rozpočet mesta Šurany pozostáva z tabuľkovej časti príjmov rozpočtu mesta Šurany na 

rok 2019, tabuľkovej časti výdavkov rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 a textovej časti 

k návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 – 4. úprava rozpočtu. Textová časť 

odôvodňuje návrh úpravy  jednotlivých položiek rozpočtu mesta Šurany, v ktorých nastala 

zmena. Zmeny rozpočtových položiek sa vykonávali prostredníctvom rozpočtových opatrení 

vystavených v priebehu obdobia júl – september 2019.     

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 bude predložený na rokovanie 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 24.10.2019 pod č. C/1/7/2019. 

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f) 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Renáta Mesárošová, v.r.                                       

                                                                                         vedúca finančného oddelenia                                      

                                                                                             Mestského úradu Šurany            

 

 

 

V Šuranoch dňa 03.10.2019 
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Textová časť k návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šurany  

na rok 2019 – 4. úprava rozpočtu  

BEŽNÉ PRÍJMY 

1. 100 - Daňové príjmy (riadok č. 2) 

1.1  111 - Daň z príjmov fyzickej osoby (riadok č. 4) 

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov je výnos dane z príjmov fyzických osôb – podielová 

daň. V rozpočte sú rozpočtované podielové dane v zmysle prognózy Ministerstva financií SR. 

Pre mesto Šurany predstavuje výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve na rok 

2019 sumu vo výške 3 712 195,00 EUR.  

1.2   121 -  Daň z nehnuteľností (riadok č. 7) 

Daň z nehnuteľností je jednou z fakultatívnych miestnych daní ustanovených zákonom 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov, čo znamená, že obec si ju na svojom území 

môže, ale aj nemusí zaviesť. Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu mesta. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 01.01.2019 určuje ročnú 

sadzbu dane z nehnuteľností, ktorá je  platná pre rok 2019.  

1.3  133 - Dane za špecifické služby (riadok č. 12) 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 01.01.2019 určuje ročnú 

sadzbu dane za špecifické služby, ktorá je platná pre rok 2019.  

Poplatok za komunálne odpady a DSO - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2018 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

účinné od 01.01.2019 určuje sadzbu poplatku vo výške 0,054795 eur/osoba/deň pre 

poplatníkov, ktorými sú fyzické osoby – občania; t.j  vo výške 20,00 EUR na jednu osobu za 

kalendárny rok a sadzba poplatku pre poplatníkov, u ktorých  je zavedený množstvový zber, je 

stanovená vo výške 0,024862 EUR za jeden liter komunálnych odpadov.  

2.  200 - Nedaňové príjmy (riadok č. 20) 

 
2.1   210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (riadok č. 21) 

 

Veľmi dôležitú skupinu vlastných príjmov tvoria výnosy z vlastníctva majetku; ide o nedaňové 

príjmy, ktoré mesto získava, pretože je vlastníkom majetku a s týmto majetkom samostatne 

hospodári a nakladá. Môžu mať podobu napr. nájomného z prenajatých pozemkov 

a z prenajatých budov, priestorov a objektov. Jedná sa hlavne o príjmy z prenájmu pozemkov 

vo vlastníctve mesta Šurany a príjmy od nájomníkov žijúcich v nájomných bytoch, ktoré sú vo 

vlastníctve mesta Šurany na ul. MDŽ 2E, 2F, 2G a na  ul. Ľ. Podjavorinskej 10, 12.  

 

2.2   220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (riadok č. 25) 

 

221 – Administratívne poplatky (riadok č. 26) 

Položka obsahuje príjmy zo správnych poplatkov vyberané mestom Šurany v zmysle platných 

právnych predpisov za vykonanie úkonov, ktoré podliehajú zaplateniu správneho poplatku. 

https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
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222 – Pokuty, penále a iné sankcie (riadok č. 29) 

Položka obsahuje príjmy za porušenie predpisov, predovšetkým sú to pokuty uložené 

v blokovom konaní Mestskou políciou, pokuty za priestupky vyrubené Ministerstvom vnútra 

SR alebo pokuty za stavebné priestupky. 

 

223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (riadok č. 31) 

Patria sem predovšetkým príjmy za  poskytovanie služieb v oblasti vývozu komunálneho 

odpadu spoločnostiam a organizáciám, s ktorými je uzatvorená zmluva o vývoze komunálneho 

odpadu, príjmy za rozhlasové relácie, odmena skladníka CO, príjmy za vydanie tabuliek na 

orientačné a súpisné čísla.  

 

229 - Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby (riadok č. 34) 

Položka obsahuje príjmy za znečisťovanie ovzdušia. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia 

podľa zákona 401/1998 Z. z. o  poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

predpisov právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké 

zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje 

znečisťovania ovzdušia, za podmienok ustanovených v zákone. 

2.3  240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, 

vkladov (riadok č. 36) 

Položka predstavuje príjem z úrokov z finančných prostriedkoch na bežnom účte vedeného 

v Prima banke Slovensko.   

 

2.4    290 - Iné nedaňové príjmy (riadok č. 39) 

Položka obsahuje príjmy z  hazardných hier a iných podobných hier odvádzaných 

prevádzkovateľmi výherných hracích automatov mestu, vrátenie nevyčerpaného príspevku 

príspevkovými organizáciami za predchádzajúce obdobie a podiel mesta Šurany na zisku 

v Mestskej lekárni Šurany, s.r.o., ktorý Mestská lekáreň Šurany, s.r.o. poukazuje  na samostatný 

účet mesta Šurany. 

 

3.   300 - Granty a transfery (riadok č. 45) 

3.1  310 – Tuzemské bežné granty a transfery (riadok č. 46) 

311 -  Granty - od obcí Spoločný obecný úrad (riadok č. 47) 

Patria sem príjmy od obcí združených v Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Šuranoch 

zriadeného Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 03.02.2003 v znení Dodatku 

č. 1 k tejto zmluve zo dňa 30.01.2004 a Zmluvy o pristúpení obcí Bánov, Branovo a Veľké 

Lovce k uvedenej zmluve zo dňa 28.01.2011, ktoré vyplývajú z dohody zmluvných strán a sú 

zabezpečované finančnou participáciou zúčastnených obcí na princípe počtu obyvateľov. 

312 - Transfery v rámci verejnej správy (riadok č. 48) 

Pod pojmom transfer sa chápe poskytnutie peňažných prostriedkov v rámci verejnej správy aj 

mimo nej. Patria sem všetky prijaté transfery zo štátneho rozpočtu, transfery na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy. 
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V podpoložke 312 001 - v oblasti transferov verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem 

transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na riadku č. 49 sa  nachádzajú 

nasledovné položky: 

 položka rodinné prídavky a pohrebné poukázané z ÚPSVaR na riadku č. 50,  

 dotácia na cesty a vojnové hroby na riadku č. 51, 

 dotácia z MPSVaR SR pre  Domov Jesienka osobitne pre Zariadenie pre seniorov, 

Špecializované zariadenie a  Útulok na riadku č. 52, 

 dotácia z DPO SR na riadku č. 53 predstavuje dotáciu pre dobrovoľné hasičské zbory 

v meste Šurany. V roku 2019 bola prijatá dotácia na účet mesta Šurany na základe zmlúv 

s DPO SR nasledovne: 

3 000,00 EUR – pre DHZ Šurany 

1 400,00 EUR – pre DHZ Kostolný Sek 

1 400,00 EUR – pre DHZ Nitriansky Hrádok, 

 riadok č. 54 predstavuje dotáciu na hmotnú núdzu a podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa v zmysle výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na 

obdobie január – august 2019, ktorá  bola prijatá vo výške 20 139,60 EUR na samostatný 

účet mesta Šurany a na obdobie september – december 2019, ktorá  bola prijatá vo výške 

43 771,80 EUR na samostatný účet mesta Šurany – rozpočtové opatrenie č. 62/2019, 

 riadok č. 55 predstavuje dotáciu na voľby na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR 

na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov 

volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu, ktorá bola prijatá na účet 

mesta vo výške 18 400,10 EUR. Položka sa znižuje o 643,00 EUR z dôvodu 

vyúčtovania poskytnutej dotácie a následného vrátenia nevyčerpaných finančných 

prostriedkov – rozpočtové opatrenie č. 43/2019. 

 

V podpoložke 312 012 - v oblasti transferov verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy na riadku č. 59 sa nachádzajú nasledovné položky: 

 prenesené kompetencie normatívne na riadku č. 60  na základe zverejnenia financovania 

základných škôl na rok 2019 Ministerstvom školstva SR, 

 prenesené kompetencie nenormatívne na riadku č. 61 na základe rozpočtových opatrení 

Okresného úradu Nitra, odbor školstva; položka sa zvyšuje o 1 109,00 EUR z dôvodu 

poukázania príspevku na asistenta učiteľa  na september – december 2019 pre Základnú 

školu, SNP 5, Šurany – rozpočtové opatrenie č. 58/2019, 

 matrika, register obyvateľstva, register adries, životné prostredie na riadku č. 62,  

 dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na riadku č. 63 predstavuje úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Spoločného obecného úradu so 

sídlom v Šuranoch. 

4. 230 - Kapitálové príjmy (riadok č. 66) 

Kapitálové príjmy sa členia na vlastné a cudzie príjmy. Vlastné kapitálové príjmy sú príjmy 

z prevodu vlastníctva majetku mesta. Mesto získava kapitálové príjmy aj od iných subjektov. 

Medzi takto definované kapitálové príjmy patria kapitálové granty a transfery; t.j. dotácie zo 

štátneho rozpočtu, alebo štátnych fondov. 

Položka 231 – Príjmy z predaja kapitálových aktív (riadok č. 67) 

Obsahuje predovšetkým príjmy z predaja kapitálových aktív – bytov alebo budov.  



4 
 

Suma vo výške 70,00 EUR predstavuje mesačné splátky vymožené exekútorom od 

p. Matického, ktorý neuhradil mestu ako predávajúcemu sumu z predaja budovy. Uvedená 

položka sa navyšuje o 70,00 EUR a bude použitá na krytie kapitálových  výdavkov, konkrétne 

položka 716 – Prípravná a projektová dokumentácia na projekt – na ul. Za školou na riadku č. 

421 – rozpočtové opatrenie č. 60/2019.  

Položka 320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery (riadok č. 70) 

Patria sem všetky prijaté príspevky určené na obstaranie, buď kúpou existujúcich alebo 

výstavbou nových kapitálových aktív najmä na rozvoj kultúry, životného prostredia, sociálnej 

sféry, školstva, zdravotníctva, výstavbu mesta, obranu a bezpečnosť, ochranu pred požiarmi. 

Položka 321 – Granty (riadok č. 71) 

 v oblasti grantov prichádza k navýšeniu položky o sumu vo výške 700,00 EUR. Jedná 

sa o grant poskytnutý z   „Nadácie ZSE“, ktorý bol poukázaný na účet mesta Šurany vo 

výške 700,00 EUR a bol použitý na zakúpenie medailí, diplomov a tričiek na Olympiádu 

seniorov, ktorá sa konala dňa 22.08.2019 a na Šuriansku desiatku, ktorá sa bude konať 

dňa 12.10.2019 – rozpočtové opatrenie č. 57/2019. 

Položka 322 – Transfery v rámci verejnej správy  (riadok č. 72) 

 v oblasti transferov v rámci verejnej správy, konkrétne v podpoložke 322 001 – Zo 

štátneho rozpočtu   na riadku č. 73 prichádza k navýšeniu položky o sumu vo výške 

11  000,00 EUR. Jedná sa o dotáciu poskytnutú z Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR, ktorá bola poukázaná na účet mesta Šurany vo výške 11 000,00 EUR  

a bude použitá na zakúpenie osobného motorového vozidla so zabudovanou 

izotermickou úpravou na rozvoz stravy pre Domov Jesienka Šurany – rozpočtové 

opatrenie v kompetencii Mestského zastupiteľstva Šurany č. 67/2019. 

 

Príjmové finančné operácie   

Príjmové finančné operácie predstavujú prijatie tuzemských úverov a  návratných finančných 

výpomocí. Vykonávajú sa nimi prevody prostriedkov peňažných fondov mesta a realizujú sa 

návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté 

pôžičky a návratné výpomoci z rozpočtu mesta a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj 

a obstaranie majetkových účastí.  

 

5.   400  – Príjmy  z  transakcií  s  finančnými aktívami a finančnými pasívami (riadok  

č. 78) 

 
Položka 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov (riadok č. 80) 

Obsahuje prostriedky z vlastných príjmov Základnej školy, SNP 5, Šurany poukázané na účet 

zriaďovateľa – mesta Šurany  dňa 31.12.2018 vo výške 1 382,26 EUR, ktoré zriaďovateľ 

poukázal na príjmový účet školy až v roku 2019.  

Uvedená položka sa navyšuje o sumu vo výške 15 541,00 EUR. Jedná sa o dotáciu 

z Ministerstva vnútra  SR na rekonštrukciu  a opravu budovy hasičskej zbrojnice, ktorá bola 

poukázaná na účet mesta Šurany v roku 2018  vo výške 29 997,57 EUR. Nakoľko uvedená 

dotácia nebola v roku 2018 vyčerpaná v plnej výške, pokračuje jej čerpanie v roku 2019 – 

rozpočtové opatrenia č. 40/2019, 41/2019, 42/2019. 
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6.  500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (riadok č. 84) 

Podpoložka 513 002 – Bankové úvery dlhodobé vo výške 20 350,00 EUR predstavuje 

zakúpenie osobného vozidla ŠKODA Karoq 1.5 TSI Ambition 110kW pre služobné  účely 

Mestskej polície v Šuranoch na základe zmluvy o autokredite č. 1020417 zo dňa 11.01.2019. 

Mestské zastupiteľstvo Šurany schválilo uznesením č. 31/2018-Z bod XVIII. dňa 05.04.2018 

financovanie  vo výške 20 350,00 EUR poskytnutého zo strany VOLKSWAGEN Finančné 

služby Slovensko, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 3077/98, 831 04 Bratislava  za účelom 

financovania kúpy osobného motorového vozidla pre služobné účely Mestskej polície. 

 Sumarizácia rozpočtových príjmov 

V celkovej sumarizácii rozpočtových príjmov  celkové zvýšenie príjmov predstavuje sumu vo 

výške 71 549,00 EUR. Súčasťou rozpočtu príjmov mesta sú rozpočty príjmov rozpočtových 

organizácií s právnou subjektivitou zriadených mestom podľa osobitného predpisu (školy 

a školské zariadenia). Na  základe novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 01.01.2018 rozpočtujú aj  

príjmy prijaté od  fyzickej osoby podľa osobitných predpisov – školské stravovanie. 

Z uvedeného dôvodu sú aj príjmy zo  školského stravovania v školských jedálňach  zahrnuté 

do rozpočtu mesta. 

 

BEŽNÉ VÝDAVKY 

Bežné výdavky sú rozpočtované podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

podľa ekonomickej klasifikácie a sú alokované do 16 programov. 

PROGRAM 1 – Verejná správa (riadok č. 3) 

Program predstavuje výdavky potrebné na zabezpečenie bezproblémovej a efektívnej 

prevádzky mestského úradu a  pre výkon všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré 

vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení. K týmto výdavkom patria predovšetkým mzdy, platy, 

služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov mesta Šurany a poistné, príspevky 

do poisťovní zamestnancov mesta Šurany, poslancov MsZ Šurany, členov komisií MsZ, členov 

výborov v mestských častiach, zapisovateľov, členov ZPOZ a zamestnancov mimo pracovného 

pomeru. Ďalej sem patria výdavky na úhradu energií ako je elektrická energia, voda, plyn, za 

spotrebu v budove MsÚ, výdavky za poštové služby a telekomunikačné služby. Mesto Šurany 

uzatvorilo dňa 18.12.2017 na základe verejného obstarávania zmluvu so spoločnosťou 

MAGNA ENERGIA a.s.  na dodávku elektrickej energie na dobu určitú t.j. od 01.01.2018 do 

31.12.2019, ďalej mesto uzatvorilo dňa 18.12.2017  zmluvu s SPP, a.s. o dodávke plynu na 

dobu určitú do 31.12.2020. V oblasti materiálu sa nachádzajú výdavky na zakúpenie 

interiérového vybavenia, výpočtovej techniky,  kníh, časopisov, novín, odbornej literatúry 

a rôzneho všeobecného materiálu, ktoré sú nevyhnutné pre prácu zamestnancov MsÚ. V oblasti 

dopravného sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou služobných vozidiel, ako je nákup 

pohonných hmôt, opravy a poistenie. Rutinná a štandardná údržba predstavuje výdavky spojené 

so servisnými prácami na  výpočtovej technike, kopírovacích zariadeniach, skeneroch. Patria 

sem výdavky na udržiavanie budovy mestského úradu a celého objektu. Do oblasti služieb 

patria výdavky predovšetkým na reklamu a propagáciu mesta a jeho aktivít, na audítorské 

a právne služby, stravné lístky pre zamestnancov mesta Šurany, poistné budov vo vlastníctve 

mesta, odmeny pre poslancov MsZ, členov komisií MsZ, členov výborov v mestských častiach, 

zapisovateľov, členov ZPOZ a odmeny pre zamestnancov zamestnaných na dohodu o pracovnej 
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činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce. Poplatky a členské príspevky uhrádza mesto za 

členstvo v iných organizáciách a združeniach.  

 

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba (riadok č. 44) 

 v oblasti rutinnej a štandardnej údržby, konkrétne v podpoložke  635 002 – Výpočtovej 

techniky na riadku č. 45 prichádza k zvýšeniu  podpoložky o sumu vo výške  3 000,00 

EUR. Dôvodom zvýšenia rozpočtovej položky je servis a údržbu výpočtovej techniky, 

siete, PC, internet. Dodávatelia služieb: 

- EPICENTRUM SK s.r.o., Hledíkova 2/3762, Šurany, 

- Martin Blaško, G. Bethlena 4782/1, Nové Zámky, 

- SIOX s.r.o., Štefánikova 26, Trnava.  

Nakoľko sa jedná o pravidelné mesačné úhrady uvedených služieb, bola suma upravená na 

predpokladanú výšku čerpania výdavkov k 31.12.2019 – rozpočtové opatrenie č. 49/2019. 

 v oblasti rutinnej a štandardnej údržby, konkrétne v podpoložke  635 003 – 

Telekomunikačnej techniky  na  riadku  č.  46  prichádza  k  presunu  sumy vo výške  

3 000,00 EUR do podpoložky 635 002 – Výpočtovej techniky na riadku č. 45 – 

rozpočtové opatrenie č. 49/2019, 

 v oblasti rutinnej a štandardnej údržby, konkrétne v podpoložke  635 006 – Budov, 

objektov alebo ich častí  na  riadku  č.  48  prichádza  k zvýšeniu podpoložky o  sumu 

vo výške 3 500,00 EUR.  Dôvodom zvýšenia rozpočtovej položky je oprava a výmena 

podlahovej krytiny v budove MsÚ vo výške 4 200,00 EUR,  dodávateľ Gamax, s.r.o., 

Kríková 696/15, Nitra – rozpočtové opatrenie č. 63/2019. 

    Položka 637 – Služby (riadok č. 49) 

 

 v oblasti služieb, konkrétne v podpoložke 637 003 – Propagácia, reklama a inzercia na 

riadku č. 51  prichádza k presunu sumy vo výške 4 542,00 EUR nasledovne: 

- do podpoložky  635 006 – Budov, objektov alebo ich častí  na  riadku č. 48 suma vo 

výške 3 500,00 EUR – rozpočtové opatrenie č. 63/2019, 

-   do podpoložky  637 031 – Pokuty a penále  na  riadku č. 61 suma vo výške 708,00 

EUR – rozpočtové opatrenie č. 54/2019, 

- do podpoložky  637 037 – Vratky   na  riadku č. 63 suma vo výške 7,00 EUR 

- do podpoložky  642 015 – Na nemocenské dávky na  riadku č. 69 suma vo výške 

327,00 EUR – rozpočtové opatrenie č. 50/2019, 

 v oblasti služieb, konkrétne v podpoložke  637 031– Pokuty a penále  na riadku č. 61 

prichádza k zvýšeniu podpoložky o sumu vo výške 708,00 EUR, z dôvodu úhrady 

pokuty od Slovenskej obchodnej inšpekcie – Inšpektorát SOI v Nitre – rozpočtové 

opatrenie č. 54/2019, 

 v oblasti služieb, konkrétne v podpoložke   637 037 – Vratky na riadku č. 63 prichádza 

k zvýšeniu podpoložky o sumu vo výške 7,00 EUR, z dôvodu vrátenia nevyčerpaného 

finančného príspevku pre Útulok – Domov Jesienka Šurany. 

Položka 642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým PO (riadok č. 65) 

 v oblasti transferov jednotlivcom a neziskovým PO, konkrétne v podpoložke 642 015 – 

Na nemocenské dávky na riadku č. 69 prichádza k zvýšeniu podpoložky o sumu vo 

výške 500,00 EUR, z dôvodu úhrady nemocenských dávok – rozpočtové opatrenie č. 

50/2019, 
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 v oblasti transferov jednotlivcom a neziskovým PO, konkrétne v podpoložke   výdavky 

na voľby na riadku č. 70 sa nachádzajú výdavky, ktoré sú kryté finančnými 

prostriedkami v príjmovej časti rozpočtu mesta zaslaných Ministerstvom vnútra SR na 

financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov 

volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu. V tejto položke prichádza 

k zníženiu o sumu vo výške 173,00 EUR z dôvodu vyúčtovania poskytnutej dotácie 

a následného vrátenia nevyčerpaných finančných prostriedkov. 

 

PROGRAM 1a – Verejná správa-úroky (riadok č. 71) 

Uvedený program predstavuje splácanie úrokov v tuzemsku, súvisiacich s úvermi.   

 jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019. 

PROGRAM 2 – Služby občanom (riadok č. 81) 

Program Služby občanom predstavuje výdavky  na zabezpečenie administratívnych služieb 

občanom, matričnej činnosti, občianskych obradov. 

K týmto výdavkom patria predovšetkým mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné 

vyrovnania a poistné, príspevky do poisťovní matrikárky mesta Šurany. 

 

 jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019. 

PROGRAM 3 – Bezpečnosť, právo a poriadok (riadok č. 108) 

Program Bezpečnosť, právo a poriadok predstavuje výdavky na komplexné zabezpečenie 

ochrany verejného poriadku v meste, zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov a ich 

majetku  mestskou políciou.  

K týmto výdavkom patria predovšetkým mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné 

vyrovnania a poistné, príspevky do poisťovní členov Mestskej polície v Šuranoch. V oblasti 

materiálu sú zahrnuté výdavky súvisiace s interiérovým vybavením, nákupom výpočtovej 

techniky, špeciálneho materiálu ako sú strelivo a fotopasce, pracovné odevy a obuv pre členov 

Mestskej polície. V oblasti dopravného sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou 

služobných vozidiel, ako je nákup pohonných hmôt, opravy a poistenie. 

 

Podprogram 3.1 Mestská polícia (riadok č. 109) 

 

Položka 633 – Materiál (riadok č. 134) 

 v oblasti materiálu, konkrétne v podpoložke  633 001 – Interiérové vybavenie na  riadku 

č. 135 prichádza k presunu sumy vo výške 1 000,00 EUR do podpoložky 633 010 – 

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky na riadku č. 139  – rozpočtové opatrenia č. 

47/2019, 56/2019, 

 v oblasti materiálu, konkrétne v podpoložke  633 002 – Výpočtová technika na  riadku 

č. 136 prichádza k presunu sumy vo výške 290,00 EUR do podpoložky 633 006 – 

Všeobecný materiál na riadku č. 137  – rozpočtové opatrenie č. 48/2019, 

  oblasti materiálu, konkrétne v podpoložke  633 006 – Všeobecný materiál na riadku č. 

137 prichádza k zvýšeniu podpoložky o sumu vo výške 290,00 EUR. Dôvodom 

zvýšenia rozpočtovej položky je zakúpenie materiálu ako sú čistiace potreby, materiál 

do služobného auta, kancelárske potreby potrebné pre činnosť MsP Šurany – rozpočtové 

opatrenie č. 48/2019, 
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 v oblasti materiálu, konkrétne v podpoložke  633 007 – Špeciálny materiál na riadku č. 

138 prichádza k presunu sumy vo výške 470,00 EUR nasledovne: 

- do podpoložky 633 010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky na riadku 

č.  139 suma vo výške 200,00 EUR –  rozpočtové opatrenie č. 56/2019, 

- do podpoložky 637 001 – Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 

na riadku č. 149 suma vo výške 170,00 EUR – rozpočtové opatrenie č. 46/2019,  

- do podpoložky 634 002 – Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené na riadku 

č. 143 suma vo výške 100,00 EUR –  rozpočtové opatrenie č. 51/2019, 

 v oblasti materiálu, konkrétne v podpoložke  633 010 – Pracovné odevy, obuv 

a pracovné pomôcky na riadku č. 139  prichádza k zvýšeniu podpoložky o sumu vo 

výške 1 200,00 EUR. Dôvodom zvýšenia rozpočtovej položky je uhradenie faktúry za 

kompletnú výstroj pre nového  člena MsP Šurany, za zastavovacie terčíky a obranné 

spreje s puzdrom vo výške 2 727,90 EUR, dodávateľ Stanislava Kollárová, Krátka ul. 

3078/7, Levice – rozpočtové opatrenie č. 47/2019 a uhradenie faktúry za nákup obleku 

do dažďa pre členov MsP Šurany vo výške 371,00 EUR, dodávateľ FENIX WORKS 

s.r.o., Nitrianska 1167/55, Šurany – rozpočtové opatrenie č. 56/2019. 

Položka 634 – Dopravné (riadok č. 141) 

 v oblasti dopravného, konkrétne v podpoložke  634 002 – Servis, údržba, opravy 

a výdavky s tým spojené na riadku č. 143 prichádza k zvýšeniu podpoložky o sumu vo 

výške 100,00 EUR.  Dôvodom zvýšenia rozpočtovej položky je  údržba služobného 

vozidla v sume 18,90 EUR od dodávateľa GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta – 

rozpočtové opatrenie č. 51/2019. 

Položka 637 – Služby (riadok č. 148) 

 v oblasti služieb, konkrétne v podpoložke 637 001 – Školenia, kurzy, semináre, porady, 

konferencie, sympóziá na riadku č. 149  prichádza k zvýšeniu podpoložky o sumu vo 

výške 170,00 EUR. Dôvodom zvýšenia rozpočtovej položky je uhradenie poplatku za 

testovanie príslušníkov MsP Šurany vo výške 270,00 EUR – rozpočtové opatrenie č. 

46/2019. 

Podprogram č. 3.3 Ochrana pred požiarmi  (riadok č. 174): 

Položka 633 – Materiál (riadok č. 180) 

 v oblasti materiálu, konkrétne v podpoložke  633 007 – Špeciálny materiál  na riadku č. 

184 prichádza k presunu sumy vo výške 720,00 EUR do podpoložky 633 010 – 

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky na riadku č. 186 – rozpočtové opatrenie č. 

52/2019. 

 v oblasti materiálu, konkrétne v podpoložke 633 010 – Pracovné odevy, obuv 

a pracovné pomôcky na riadku č. 186 prichádza k zvýšeniu podpoložky o sumu vo 

výške 4 620,00 EUR. Dôvodom zvýšenia rozpočtovej položky je zakúpenie zásahového 

odevu, obuvi a príslušenstva  pre DHZ Šurany  vo výške 3 163,66 EUR – dodávateľ 

PYROKOMPLET s.r.o., Diakovce 852 a pre DHZ Nitriansky Hrádok vo výške 1 475,12 

EUR – dodávateľ FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin. Na vykrytie uvedenej 

podpoložky sa použije dotácia z DPO SR, ktorá bola poukázaná na účet mesta Šurany 

vo výške 3 000,00 EUR pre DHZ Šurany a 1 400,00 EUR pre DHZ Nitriansky Hrádok. 

Podľa zmluvy o poskytnutí dotácie z DPO SR sa príjemca zaväzuje zabezpečiť 
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spolufinancovanie z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov vo výške najmenej 

5% z celkovej schválenej a poskytnutej rozpočtovanej dotácie – rozpočtové opatrenie 

č. 52/2019. 

PROGRAM 4 – Výstavba (riadok č. 204) 

Program predstavuje výdavky v oblasti špeciálnych služieb, ktoré zahŕňajú vypracovanie 

rôznych geometrických plánov a projektov potrebných k výzvam vyhlásených riadiacimi 

orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle 

projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Šurany 2015-2020.  

 

 jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019. 

PROGRAM 5 – Cestná doprava (riadok č. 209) 

Program  zahŕňa všetky výdavky mesta súvisiace s prepravou obyvateľov MHD a s údržbou a 

opravou miestnych komunikácií v meste, s opravami výtlkov, obrubníkov, dopravným 

značením, výstavbou a údržbou parkovísk a výstavbou a rekonštrukciu miestnych komunikácií. 

 

 jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019. 

PROGRAM 6 – Odpadové hospodárstvo (riadok č. 218) 

Program  zahŕňa výdavky  spojené so zberom, odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu  a 

drobného stavebného odpadu. Na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu je zriadená 

príspevková organizácia mesta Mestský podnik služieb, ktorá je na rozpočet mesta zapojená 

príspevkom.   

 

 jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019. 

PROGRAM 7 – Ochrana životného prostredia  (riadok č. 237) 

Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie zdravého životného prostredia  v meste Šurany 

a okolí. 

  

 jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019. 

PROGRAM 8 – Rozvoj obcí  (riadok č. 243) 

Program predstavuje bežné výdavky  na aktivity a činnosti mesta, zamerané na rozvoj mesta. 

V oblasti materiálu sú do výdavkov zahrnuté výdavky na revitalizáciu v meste, informačné 

tabule v meste, vianočnú výzdobu, odpadové koše, lavičky atď. Do oblasti rutinnej 

a štandardnej údržby patria napr. výdavky na  rekonštrukcie a opravy chodníkov v meste, 

maliarske práce v budovách vo vlastníctve mesta, opravy autobusových zastávok, opravy 

a údržba sociálnych zariadení a ostatné rôzne opravy, ktoré vyplývajú zo skutočnosti a potrieb 

počas celého roka. V oblasti všeobecných služieb sa nachádzajú výdavky napr. na zapožičanie 

fekálneho vozidla, na odstránenie stromov,  frézovanie koreňov, revitalizácia zelene, rôzne 

búracie práce, inštalačné práce, deratizačné služby, odvodnenie ulíc, rozširovanie kamerového 

systému. 

 

Položka 633 – Materiál (riadok č. 245) 

 v oblasti materiálu, konkrétne v podpoložke  633 004 – Prevádzkové stroje, prístroje, 

zariadenie, technika a náradie na riadku č. 246 prichádza k presunu sumy vo výške 
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8 400,00 EUR do podpoložky 633 006 – Všeobecný materiál na riadku č. 247 – 

rozpočtové opatrenia č. 55/2019, 59/2019, 

 v oblasti materiálu, konkrétne v podpoložke  633 006 – Všeobecný materiál na riadku 

č. 247  prichádza k zvýšeniu podpoložky o sumu vo výške 8 400,00 EUR. Dôvodom 

zvýšenia rozpočtovej položky je: 

- dodanie materiálu do areálu TONA vo výške 250,46 EUR a materiálu na budovu DHZ 

Šurany vo výške 436,90 EUR od dodávateľa Ján Šťuha, MDŽ 2A, Šurany – rozpočtové 

opatrenie č. 55/2019, 

- dodanie materiálu – zámková dlažba na rekonštrukciu chodníka na ul. M.R.Štefánika 

vo výške 7 058,39 EUR od dodávateľa STAVEG, spol. s r.o., Levická 544, Šurany – 

rozpočtové opatrenie č. 59/2019,  

- dodanie trávnikového koberca  vo výške 336,00 EUR od dodávateľa J.O.TAYLOR 

s.r.o., I. Széchényiho 70/36 , Tvrdošovce a dodanie 40 ks dosiek na opravu lavičiek v 

meste vo výške 360,00 EUR od dodávateľa STAV-MAN plus, s.r.o., Hliníky 527/67, 

Úľany nad Žitavou – rozpočtové opatrenie č. 59/2019. 

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba (riadok č. 248) 

 v oblasti rutinnej a štandardnej údržby, konkrétne v podpoložke  635 006 – Budov, 

objektov alebo ich častí na riadku č. 249 prichádza k zvýšeniu podpoložky o sumu vo 

výške  29 500,00 EUR. Dôvodom zvýšenia rozpočtovej položky je: 

- rekonštrukcia budovy Dobrovoľného hasičského zboru Šurany  vo výške 8 962,27 EUR,  

dodávateľ STAVITEĽSTVO ZAJÍČEK, s.r.o., Družstevná 5/2822, Šurany – rozpočtové 

opatrenie č. 40/2019, 

- rekonštrukcia budovy Dobrovoľného hasičského zboru Šurany  vo výške 6 381,60 EUR,  

dodávateľ STAVITEĽSTVO ZAJÍČEK, s.r.o., Družstevná 5/2822, Šurany – rozpočtové 

opatrenie č. 41/2019, 

- rekonštrukcia budovy Dobrovoľného hasičského zboru Šurany  vo výške 197,74 EUR,  

dodávateľ STAVITEĽSTVO ZAJÍČEK, s.r.o., Družstevná 5/2822, Šurany – rozpočtové 

opatrenie č. 42/2019. 

Na vykrytie uvedených položiek sa použila dotácia z  MV SR na rekonštrukciu  a opravu 

budovy hasičskej zbrojnice, ktorá bola poukázaná na účet mesta Šurany v roku 2018  vo 

výške 29 997,57 EUR. Nakoľko uvedená dotácia nebola v roku 2018 vyčerpaná v plnej 

výške, pokračuje jej čerpanie v roku 2019. 

- dodanie plastových okien na vedľajšiu budovu MsÚ vo výške  6 000,00 od  dodávateľa 

L.M.J. Salamander s.r.o., Pražská 840/15, Nitra  – rozpočtové opatrenie č. 44/2019,    

- dodanie plastových okien na vedľajšiu budovu MsÚ vo výške  6 162,36 EUR od 

dodávateľa L.M.J. Salamander s.r.o., Pražská 840/15, Nitra – rozpočtové opatrenie č. 

53/2019, 

- stavebné práce vrátane materiálu na rekonštrukciu budovy Dobrovoľného hasičského 

zboru Šurany  vo výške 2 208,00 EUR, dodávateľ KŠv stav s.r.o., Pri Tone 1, Šurany  – 

rozpočtové opatrenie č. 61/2019. 

Položka 637 – Služby (riadok č. 250) 

 v oblasti služieb konkrétne v podpoložke  637 004 – Všeobecné služby  na riadku č. 251 

prichádza k presunu sumy vo výške 1 759,00 EUR do podpoložky 635 006 – Budov, 

objektov alebo ich častí na riadku č. 249 – rozpočtové opatrenie č. 61/2019. 
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PROGRAM 9 – Zásobovanie vodou  (riadok č. 254) 

Program  zahŕňa predovšetkým výdavky na vodné a stočné na základe faktúr od 

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., súčasťou programu sú aj opravy a údržba 

a rekonštrukcie vodovodov v meste.  

 

 jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019. 

PROGRAM 10 – Verejné osvetlenie  (riadok č. 260) 

Program  zahŕňa výdavky za spotrebu elektrickej energie vyplývajúcej z prevádzky verejného 

osvetlenia v meste od dodávateľa MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany. 

Patria sem aj výdavky spojené s opravami a údržbou verejného osvetlenia v meste Šurany. 

Súčasťou údržby verejného osvetlenia je aj montáž vianočnej výzdoby a jej dopĺňanie. 

 

Položka 633 – Materiál (riadok č. 264) 

 v oblasti materiálu, konkrétne v podpoložke  633 006 – Všeobecný materiál na riadku 

č. 265  prichádza k zvýšeniu podpoložky o sumu vo výške 289,00 EUR. Dôvodom 

zvýšenia rozpočtovej položky je nákup svetelných zdrojov na verejné osvetlenie vo 

výške 283,87 EUR od firmy TOMLUX, s.r.o., Viničná 8, Nové Zámky – rozpočtové 

opatrenie č. 64/2019. 

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba (riadok č. 266) 

 v oblasti rutinnej a štandardnej údržby, konkrétne v podpoložke  635 006 – Budov, 

objektov alebo ich častí na riadku č. 267 prichádza k presunu sumy vo výške 289,00 

EUR do podpoložky 633 006 – Všeobecný materiál na riadku č. 265 – rozpočtové 

opatrenie č. 64/2019. 

 

PROGRAM 11 – Šport  (riadok č. 271) 

Mesto sa týmto programom snaží podporiť športové aktivity svojich obyvateľov. Program 

zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry v priamej správe mesta, nielen pre 

výkonnostný a profesionálny šport ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov. Program 

obsahuje výdavky na finančnú podporu športových klubov a organizácií pre šport so sídlom na 

území mesta a grantovú podporu významných športových aktivít na území mesta. 

 

 jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019. 

PROGRAM 12 – Kultúrne služby  (riadok č. 282) 

V programe sú agregované výdavky na podporu a rozvoj kultúry v meste. Na organizovanie 

kultúrnych podujatí je zriadená príspevková organizácia mesta Mestské kultúrne stredisko, 

ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom.   

Podprogram 12.2 Kultúrne zariadenia zahŕňa výdavky za spotrebu elektrickej energie 

vyplývajúcej z prevádzky v kultúrnych zariadeniach v meste (kultúrny dom Kostolný Sek, 

kultúrny dom Nitriansky Hrádok, Synagóga) od dodávateľa MAGNA ENERGIA a.s., 

Nitrianska 7555/18, Piešťany. Do oblasti rutinná a štandardná údržba patria výdavky na opravy, 

rekonštrukcie, ktoré je potrebné realizovať v jednotlivých kultúrnych zariadeniach: 

Spoločenská hala, kultúrne domy, budova Mestskej knižnice, Synagóga, amfiteáter, budova 

kina. Medzi výdavky na všeobecné služby patria výdavky na každoročnú prehliadku vojenskej 

techniky, na hudobnú produkciu a ozvučenie pri kultúrnych podujatiach. 
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 jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019. 

PROGRAM 13 – Spoločenské služby  (riadok č. 301) 

V programe sú zahrnuté výdavky spojené s propagáciou a  prezentáciou mesta, zabezpečením 

exteriérových, interiérových opráv a rekonštrukcií na Dome smútku v Šuranoch, Kostolnom 

Seku a Nitrianskom Hrádku. Všeobecné služby predstavujú výdavky na revitalizačné práce na 

cintorínoch v mestských častiach a na ozvučenie Domu smútku Balát. 

Program obsahuje aj výdavky na finančnú podporu občianskych združení  so sídlom na území 

mesta zameraných na vykonávanie spoločenskej činnosti (napr. Spolok Červeného kríža, 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovenský zväz záhradkárov, Spevácky zbor Kantáta 

a ďalšie). 

 

 jednotlivé položky sú ponechané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019. 

PROGRAM 14 – Vzdelávanie  (riadok č. 317) 

Program obsahuje financovanie prenesených kompetencií normatívnych (základné školy) 

a nenormatívnych (základné školy, materské školy, centrum voľného času) zo štátneho 

rozpočtu a originálnych kompetencií (materské školy, školské jedálne, školské kluby detí, 

základná  umelecká škola,  centrum voľného času, Cirkevná základná škola) z rozpočtu mesta 

Šurany. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských jedálňach ako aj  stravovanie 

detí v jedálňach predškolských zariadení, dotácia na hmotnú núdzu a podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa.  

V oblasti rutinnej štandardnej údržby na riadku č. 356 sú zahrnuté výdavky spojené s opravami, 

rekonštrukciami, údržbou budov a odstránením havarijných stavov v budovách školských 

zariadení.   

 

 v oblasti originálnych kompetencií na riadku č. 325 programu 14 – Vzdelávanie, 

podprogram 14.1 - Predškolská výchova, prvok 14.1.2 Materská škola, MDŽ 26, Šurany 

prichádza k navýšeniu položky o sumu vo výške  5 000,00 EUR na základe predloženej 

rozpočtovej požiadavky zo dňa 27.09.2019 pod ev. číslom 15114/2019 na zapracovanie 

do rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 sumu vo výške 5 000,00 EUR na zakúpenie 

preliezok do školského dvora, nakoľko na jar sa uskutoční v tejto materskej škole  

krajský metodický deň – rozpočtové opatrenie č. 65/2019, 

 v oblasti originálnych kompetencií na riadku č. 335 programu 14 – Vzdelávanie, 

podprogram 14.2 – Základné vzdelávanie, prvok 14.2.2 Základná škola, Bernolákova 

35, Šurany prichádza k navýšeniu položky o sumu vo výške o 8 495,00 EUR na základe 

predloženej rozpočtovej požiadavky zo dňa 27.09.2019 pod ev. číslom 15107/2019 na 

zapracovanie do rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 sumu vo výške 8 495,00 EUR na 

zakúpenie nového konvektomatu – rozpočtové opatrenie č. 66/2019, 

 v oblasti prenesených kompetencií nenormatívnych na riadku č. 339 programu 14 – 

Vzdelávanie, podprogram 14.2 Základné vzdelávanie, prvok 14.2.3 Základná škola,  

SNP 5, Šurany prichádza k navýšeniu položky o sumu vo výške 1 109,00 EUR; jedná 

sa o príspevok na asistenta učiteľa na obdobie september – december 2019 – rozpočtové 

opatrenie č. 58/2019,  

 v oblasti prenesených kompetencií nenormatívnych programu 14 – Vzdelávanie,  

prichádza k navýšeniu položiek jednotlivých školských zariadení o celkovú sumu vo 

výške 42 827,00 EUR z dôvodu poukázania dotácie na hmotnú núdzu a podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle výnosu Ministerstva práce, 
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sociálnych vecí a rodiny SR na obdobie september – december 2019 – rozpočtové 

opatrenie č. 62/2019.  

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba (riadok č. 356) 

 v oblasti rutinnej a štandardnej údržby, konkrétne v podpoložke 635 006 – Budov, 

objektov alebo ich častí na riadku č. 357 prichádza k presunu sumy vo výške 

395,00 EUR do programu 14 – Vzdelávanie, podprogram 14.2 – Základné vzdelávanie, 

prvok 14.2.2 Základná škola, Bernolákova 35, Šurany na riadku č. 335 - rozpočtové 

opatrenie č. 66/2019. 

PROGRAM 15 – Sociálne zabezpečenie  (riadok č. 361) 

Program Sociálne zabezpečenie predstavuje výdavky vo forme príspevku na činnosť pre 

príspevkovú organizáciu Domov Jesienka, ktorý zabezpečuje sociálnu starostlivosť 

o obyvateľov mesta Šurany. Ďalej sem patria výdavky vo forme príspevku na činnosť pre 

príspevkovú organizáciu Mestská poliklinika,  ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť nielen 

pre  obyvateľov mesta Šurany ale aj širokého okolia.  

Podprogram 15.2 Denné centrá pre seniorov predstavuje všetky výdavky súvisiace s činnosťou 

denných centier v meste Šurany ako sú náklady na energie, interiérové vybavenie nábytkom, 

výdavky na prepravu a zájazdy dôchodcov a na opravy a údržbu budov denných centier 

v Šuranoch na Hradnej ulici, na Kostolnom Seku a v Nitrianskom Hrádku.  

 

15.2 Denné centrá pre seniorov 

Položka 633 – Materiál (riadok č. 372) 

 v oblasti materiálu, konkrétne v podpoložke  633 006 – Všeobecný materiál na riadku 

č. 375 prichádza k zvýšeniu podpoložky o sumu vo výške  700,00 EUR. Dôvodom 

zvýšenia rozpočtovej položky je zakúpenie medailí, diplomov a tričiek na Olympiádu 

seniorov, ktorá sa konala dňa 22.08.2019 a na Šuriansku desiatku, ktorá sa bude konať 

dňa 12.10.2019  vo výške 239,21 EUR a vo výške 484,96 EUR  – dodávateľ WOOD-B 

s.r.o., Považská 30, Nové Zámky – rozpočtové opatrenie č. 57/2019. 

Na vykrytie uvedenej podpoložky sa použije grant z „Nadácie ZSE“, ktorý bol poukázaný na 

účet mesta Šurany vo výške 700,00 EUR. 

Položka 637 – Služby (riadok č. 388) 

 v oblasti služieb, konkrétne v podpoložke 637 006 – Náhrady na riadku č. 389 prichádza 

k zvýšeniu podpoložky o sumu vo výške  1 040,00 EUR. Dôvodom zvýšenia 

rozpočtovej položky je úhrada faktúr, pre spoločnosť CBA Slovakia, a.s., Ul. 

Dukelských hrdinov 2, Lučenec a pre spoločnosť Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 

23/D, Bratislava. Jedná sa o vyplatenie rodinných prídavkov prostredníctvom poukážok 

na stravovanie. Položka sa navyšuje aj z dôvodu predpokladaného čerpania výdavkov 

k 31.12.2019 – rozpočtové opatrenie č. 45/2019. 

642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO (riadok č. 391) 

 v oblasti transferov jednotlivcom a neziskovým PO, konkrétne v  podpoložke 642 014 

– Jednotlivcovi na riadku č. 392  prichádza k  presunu sumy vo výške 1 040,00 EUR do 

podpoložky 637 006 – Náhrady na riadku č. 389 – rozpočtové opatrenie č. 45/2019. 
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700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (riadok č. 403) 

Kapitola predstavuje výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane 

výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700,00 

EUR a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok. Slúžia na financovanie 

investičných potrieb mesta, predovšetkým na rozvojové programy schválené v koncepcii 

rozvoja mesta. 

PROGRAM 16 – Rozvoj obcí  (riadok č. 404) 

Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov (riadok č. 415) 

 navýšenie výdavkov v podpoložke 714 001 – Osobných automobilov – Domov Jesienka  

na riadku č. 417 o sumu vo výške 19 340,00 EUR predstavujú výdavky na zakúpenie 

osobného motorového vozidla so zabudovanou izotermickou úpravou na rozvoz stravy 

pre Domov Jesienka Šurany, ktorého obstarávacia cena s DPH predstavuje sumu vo 

výške 19 340,00 EUR – rozpočtové opatrenie č. 67/2019. 

Dňa 04.07.2019 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie medzi poskytovateľom: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a prijímateľom: Mesto Šurany, 

Námestie hrdinov 1, Šurany, predmetom ktorej je poskytnutie dotácie zo strany 

poskytovateľa za účelom spolufinancovania uvedeného vozidla, ktorého realizáciu 

zabezpečí prijímateľ. Dotácia  bola poskytnutá jednorazovo v sume 11 000,00 EUR 

formou kapitálového transferu na účet prijímateľa – mesta Šurany. Spolufinancovanie 

zabezpečí mesto Šurany z vlastných zdrojov vo výške 8 340,00 EUR.  

Na základe uvedeného sa presúva kapitálový výdavok, ktorý bol rozpočtovaný 

v položke  717  – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia, konkrétne 

v podpoložke 717 002 – Domov Jesienka - zhodnotenie budovy vo výške 6 440,00 EUR, 

nakoľko realizácia uvedenej práce sa v roku 2019 nepredpokladá. Ďalej sa presúva časť 

kapitálového výdavku, ktorý bol rozpočtovaný v položke 717 – Realizácia  stavieb a ich 

technického zhodnotenia, konkrétne v podpoložke  717 002 – Vedľajšia  budova – 

fasáda vo výške 1 900,00 EUR, nakoľko realizácia uvedenej práce sa v roku 2019 

nepredpokladá. 

Prípravná a projektová dokumentácia (riadok č. 419) 

 

 navýšenie výdavkov  v položke 716 – Projekt-na ul. Za školou na riadku č. 421 o sumu 

vo výške 300,00 EUR predstavujú výdavky na projektovú dokumentáciu –  Lokalita 

IBV Za školou - Šurany - IS pre 16 pozemkov, vo výške 264,00 EUR, dodávateľ 

Bevatron, s.r.o., G. Bethlena 50, Nové Zámky – rozpočtové opatrenie č. 60/2019.  

Na vykrytie uvedenej podpoložky sa presúva príjem z predaja kapitálových aktív 

(bytov, budov) vo výške 70,00 EUR. 

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (riadok č. 424) 

 

 v podpoložke 717 001 – Prístrešok na smetné kontajnery na riadku č. 426 prichádza 

k zníženiu položky o sumu vo výške 230,00 EUR z dôvodu presunu tejto sumy do 

podpoložky 716 – Prípravná a projektová dokumentácia, konkrétne na projekt na ul. Za 

školou na riadku č. 421  – rozpočtové opatrenie č. 60/2019,  

 v podpoložke 717 002 – Vedľajšia budova - fasáda na riadku č. 432 prichádza k zníženiu 

položky o sumu vo výške 15 000,00 EUR z dôvodu presunu tejto sumy nasledovne: 
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- na riadok č. 325 programu 14 – Vzdelávanie, podprogram 14.1 - Predškolská výchova, 

prvok 14.1.2 Materská škola, MDŽ 26, Šurany suma vo výške 5 000,00 EUR – 

rozpočtové opatrenie č. 65/2019 

- na riadok č. 335 programu 14 – Vzdelávanie, podprogram 14.2 – Základné 

vzdelávanie, prvok 14.2.2 Základná škola, Bernolákova 35, Šurany suma vo výške 

8 100,00 EUR– rozpočtové opatrenie č. 66/2019, 

- na riadok č. 417 do podpoložky 714 001 – Osobných automobilov suma vo výške 

1  900,00 EUR – rozpočtové opatrenie č. 67/2019, 

 v podpoložke 717 002 – Domov Jesienka-zhodnotenie budovy na riadku č. 434 

prichádza k zníženiu položky o sumu vo výške 6 440,00 EUR z dôvodu presunu tejto 

sumy na riadok č. 417 do podpoložky 714 001 – Osobných automobilov – rozpočtové 

opatrenie č. 67/2019, 

 v podpoložke 717 003 – Vybudovanie chráneného pracoviska na riadku č. 435 

prichádza k zníženiu položky o sumu vo výške 12 200,00 EUR z dôvodu presunu tejto 

sumy na riadok č. 249 do podpoložky 635 006 – Budov, objektov alebo ich častí – 

rozpočtové opatrenia č. 44/2019, 53/2019. Jedná sa o presun kapitálového výdavku do 

bežných výdavkov. 

 

 

Sumarizácia rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov 

 Štvrtou úpravou rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 sa oproti schválenému rozpočtu 

mesta Šurany na rok 2019 – 3. úprava , ktorý bol zostavený ako prebytkový navyšujú  bežné 

príjmy o 44 238,00 EUR, kapitálové príjmy sa zvyšujú o 11 770,00 EUR  a príjmové finančné 

operácie sa zvyšujú o 15 541,00 EUR. 

Bežné výdavky sú navýšené v celkovej výške o sumu 88 734,00 EUR, kapitálové 

výdavky sú znížené o 14 230,00 EUR. Štvrtá úprava rozpočtu mesta Šurany na rok 

2019/očakávaná skutočnosť je zostavená s prebytkom vo výške 945,00 EUR. Jedná sa o dotáciu 

na hmotnú núdzu a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle výnosu 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na obdobie september – december 2019, ktorá 

bude v priebehu roku 2019 postupne poukazovaná príslušným školským zariadeniam.  

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Marek Oremus, v.r. 

                                                                                              primátor mesta Šurany 

 

 

 

 

 

 Vypracovala: 

 Ing. Renáta Mesárošová 

vedúca finančného oddelenia 

Mestského úradu Šurany 

 

V Šuranoch dňa 03.10.2019   

 


